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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del set d’agost de dos mil 
catorze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, en data 7 d’agost de dos mil catorze. Essent les vint-
i-dos hores, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors que tot 
seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil, als 
efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar 
reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL      
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’OBRA DE LA ENTITAT 

MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ESPUI ANOMENADA“CANVI DE 
XARXA D’AIGUA POTABLE AL NUCLI D’ESPUI” 

- RESPOSTA A LA SOL·LICITUD DE DADES PER PART DEL 
DEPARATMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQU ES 
PER LA CONSULTA DEL 9 NOVEMBRE DE 2014 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
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- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

 
La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

 
ACORDS 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el dotze de 
juny de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
vint-i-dos fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que 
composen la corporació.  
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 29/2014, 30/2014, 
31/2014, 32/2014, 33/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014, 37/2014, 38/2014, 39/2014, 
40/2014, 41/2014 i 42/2014 de l’any 2014, que consten en el llibre de resolucions de 
l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués pregunta perque es fa la baixa en el pressupost d’una obra que té 
una subvenció de Diputació. 
La Secretaria li explica que la subvenció és per l’any 2015, i per tant, aquest any no es 
farà la despesa sino que es farà al pressupost del 2015. 
 
- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’OBRA DE LA ENTITA T MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ESPUI ANOMENADA“CANVI DE XARXA D ’AIGUA 
POTABLE AL NUCLI D’ESPUI”  
 
Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui té l’obra anomenada “CANVI DE 
XARXA D’AIGUA POTABLE AL NUCLI D’ESPUI”, amb un pressupost de 19.876,76 € 
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sense IVA (24.050,88 IVA inclòs), a la qual s’ha concedit una ajuda per import de 
10.000,00 € per finançar aquesta obra durant l’anualitat 2015, de La Diputació de Lleida 
(segons concessió d’ajuts locals per a inversions per a la millora en la gestió de l’aigua 
d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2013, 2014 i 2015) 
 
Atès que aquesta Entitat no disposa dels mitjans tècnics ni econòmics per fer-se càrrec  
de l’execució de l’esmentat projecte. 
 
Atès que en sessió plenària data 16 de juny de 2014 es va aprovar per part de la EMD 
Espui, delegar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella les competències corresponents 
per a procedir amb la seva contractació, execució, finançament, així com el cobrament 
dels ajuts que s'han concedit per execució de les mateixes 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, quatre dels set membres que 
composen la Corporació acorda: 
 
Primer : Acceptar la delegació segons acord del ple de 16 de juny de 2014 de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Espui, per l’obra “CANVI DE XARXA D’AIGUA POTABLE 
AL NUCLI D’ESPUI” per a procedir amb la seva contractació, execució, finançament, 
així com el cobrament dels ajuts que s'han concedit per execució de les mateixes 
Segon : Notificar a la Diputació de Lleida l’acceptació de la delegació  als efectes de 
què consti en el seu expedient el canvi descrit. 
Tercer : Informar a la Intervenció d’aquesta nova obra, per tal d’iniciar el tràmit oportú 
per a dotar de pressupost a l’obra en els pressupostos de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
Quart : Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
 
- RESPOSTA A LA SOL·LICITUD DE DADES PER PART DEL D EPARATMENT 
DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER LA CO NSULTA DEL 
9 NOVEMBRE DE 2014 
 
Atès que en data 26 de març de 2014 es va demanar des de la vicepresidència del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, en carta signada per la Vicepresidenta, Joana 
Ortega i Alemany, el compromís i col·laboració de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, 
amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals  en l’organització de la 
consulta del dia 9 de novembre de 2014, en els termes legalment establerts. 
 
Atès que l’alcalde diu que l’Ajuntament “no cometrà cap il·legalitat” en relació a la 
consulta i recorda que el ple ja va donar suport al Dret a Decidir, així com es va adherir 
als Municipis per la Independència. 
 
L’Alcalde de l’ajuntament de la Torre de Capdella diu SI a la cessió legal del padró pel 
9-N. 
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L’ajuntament de la Torre de Capdella es compromet a col·laborar amb el Parlament de 
Catalunya i amb el Govern “en tot allò que sigui possible”, per la qual cosa “posarà a 
disposició del Govern català, si aquest ho sol·licita, el padró municipal en els termes 
que indiqui la llei”, ja que l’Alcalde en Cap, el Sr. Josep Mª Dalmau, vol assegurar que el 
consistori de la Torre de Capdella “no cometrà cap il·legalitat”. 
 
Alhora recorda que el Ple ja ha acceptat aprovar la moció de suport al Dret a Decidir i a 
la adhesió dels Municipis per la Independència. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda 
 
Primer .- Aprovar el compromís i col·laboració de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals en l’organització de la 
consulta en els termes legalment establerts, en tot allò que sigui possible i sempre 
complint amb la llei. 
Segon .- Trametre aquest acord a la vicepresidenta del govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
Tercer .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 7ª de l’obra "CREACIÓ DE DOS PISTES FORESTALS 
PER ACCEDIR A LES MUNTANYES DE UTILITAT PÚBLICA. PISTA DELS OBACS 
D’OVEIX”, amb un import de 7.841,22 €, signada pel tècnic director de l’obra Sra. Mari 
Pau Montoro, amb data 4 d’agost de 2014, a l‘empresa XAVIER FORGA GORDÓ.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació.  
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: XAVIER GIL GIL 

Objecte: Reparació de part de la façana amb pedra a casa Gil de Capdella. Exp. 
2012/050-C 

 Import fiança: 150,00 €   
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
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SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: DOLORS BADIA BRINGUÉ 

Objecte: Reformes a la cambra de bany de Casa Cuina de Pobellà. Exp. 
2013/035-PO 

 Import fiança:150 €   
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JORDI SAURA NUS 

Objecte: Projecte de creació de cobert destinat a magatzem en sòl no urbà a 
casa Sarrado d’Oveix. Exp. 2013/032-O 

 Import fiança:150 €   
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOSEP BADIA SUBIRANA 

Objecte: Canvi del material de coberta de la teulada de Casa Aimà a la Plana de 
Mont-rós. Exp. 2010/087-LPL 

 Import fiança:120,20 €  Fiança 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOSEP BADIA SUBIRANA 

Objecte: Pavimentació d’accès a Casa Aimà i refer el mur al nucli de la Plana de 
Mont-ros. Exp. 2013/016-LPL 
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 Import fiança:120,20 €  Fiança 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
F) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ALBA BADIA FITÉ 

Objecte: Pavimentar la zona de trànsit davant de la construcció de femer de 
Casa Teixidó a la Plana de Mont-ros. Exp. 2012/046-LPL 

 Import fiança:150 €  Fiança 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
G) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ALBA BADIA FITÉ 

Objecte: Recuperar edificació existent per adequar a les funcions de 
cobert/femer, a la Plana de Mont-ros. Exp. 2012/047-LPL 

 Import fiança:150 €  Fiança 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) FERNANDO ANGUIANO. Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Fernando 
Anguiano, en escrit de data 6 d’agost de 2014, amb R/entrada núm. 794 de 06.08.2014, 
en la que es demana una col·laboració per cobrir les despeses de material necessari 
per realitzar un projecte artístic d’un plànol dels estanys de la vall Fosca per ser exposat 
a la zona del telefèric a Estany Gento. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu el Sr. Fernando Anguiano,  per cobrir les despeses de 
material necessari per realitzar un projecte artístic d’un plànol dels estanys de la vall 
Fosca per ser exposat a la zona del telefèric a Estany Gento, per un import de 250,00 € 
.  
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) MARIA TERESA FORNONS AMORES. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. 
Maria Teresa Fornons Amores, amb DNI 47680613-A, segons instància presentada en 
data 27 de maig de 2014, amb R/entrada núm. 462 de 27.05.2014 en que sol·licita se li 
atorgui el canvi de nom del nínxol núm. 17, del cementiri municipal d’Espui 
 
L’esmentat nínxol és propietat del seu pare, el Sr. Antoni Fornons Castellarnau. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Concedir el canvi de nom del nínxol del cementiri municipal d’Espui segons el 
següent detall: 

- Nínxol núm. 17.  
Propietari: MARIA TERESA FORNONS AMORES. DNI: 47680613-A 
Domiciliat a Casa Barbé – 25515 – ESPUI  

Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) JAUME ABELLA BAYARRI. Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Jaume Abella 
Bayarri, amb DNI 43497239-F, en escrit de data 17 de juliol del 2014, amb R/entrada 
núm. 761 de 29.07.2014 en el que es demana un ajut econòmic dur a terme un taller de 
manualitats per Sant Jordi. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu al SR. Jaume Abella Bayarri, un ajut econòmic de 150,00 
€ per fer front a les despeses ocasionades pel taller de manualitats realitzat per Sant 
Jordi. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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D) MARTA RIBA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Riba, en escrit de data 
10 de juliol del 2014, amb R/entrada núm. 688 de 10.07.2014, en el que es demana un 
ajut econòmic per participar en el RAID ARAN i altres Raids d’aventura, durant l’any 
2014 i per ajudar a realitzar aquest projecte. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 2.000,00 € per participar en el RAID 
ARAN i altres Raids d’aventura, durant l’any 2014 i per ajudar a realitzar aquest 
projecte, a Marta Riba. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) ALBERT MOLINA OLLER. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Molina Oller, 
amb DNI 44009176-X, com a membre de l’equip de futbol sala de la Vall Fosca, en 
escrit de 12 de maig de 2014, amb R/entrada núm. 448 de data 12.05.2014 en la que 
es demana un ajut de per fer front a les despeses resultants de participar al campionat 
de futbol sala 2014 de la Pobla de Segur, on hi participa l’equip de la vall Fosca. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 200,00 € per fer front als costos 
resultants de la participació al campionat de futbol sala 2014 de la Pobla de Segur, on 
hi va participar l’equip de la vall Fosca, al Sr. Albert Molina Oller. 
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) Mª CARMEN FLORES SANCHEZ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Mª 
Carmen Flores Sanchez, amb DNI núm. 33933049E, en escrit de 10 de juny de 2014, 
amb R/entrada núm. 592 de 10.06.2014 en la que, atès que ha tramita la baixa, a data 
10.06.2014 de l’activitat de perruqueria de la “Perruqueria Carme”, al carrer Major s/n 
de la Pobleta de Bellveí, i es sol·licita la baixa de les taxes que van lligades a l’activitat. 
Exp. 030/2008/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30 de juny de 2014 informen 
favorablement la concessió de la baixa de l’activitat de restauració. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Donar de baixa l’activitat d’establiment de perruqueria, amb el nom de la 
“Perruqueria Carmen”, al carrer Major s/n de la Pobleta de Bellveí, així com totes les 
taxes vinculades a aquest establiment, a data 10.06.2014. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) JOSE MARIA ARTETA ARIZ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jose 
Maria Arteta Ariz, amb NIF núm. 44628162-C, en què demana llicència per legalitzar 
l’activitat turística i de lleure d’excursions guiades amb booguie i/o similar, anomenat 
Guies Vall Fosca, a Casa Pau, Carrer Major 1 del nucli de la Pobleta de Bellveí, segons 
sol·licitud de data 03.07.2014, R/entrada núm.- 664 del dia 03.07.2014. Expedient 
núm.- 2014/018/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 04.08.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades generals: 
Activitat   Turística i de lleure d’excursions guiades amb booguie i/o 
similars 
Classificació D’acord amb la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i 

control ambiental de les activitats: 
 Règim de comunicació 
 Annex III. Epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats 

recreatives no incloses en la legislació específica que regula 
aquesta matèria, en els termes que s’estableixi per reglament. 

Classificació i qualificació del sòl 
 Classificació: sol urbà 
 Tipologia: 1 Zona de nuclis històrics 
 
Condicions d’ús: 
Ús global dominant: Habitatge 
Usos admesos: Hoteler, comerç, oficines i serveis privats, magatzem, garatge i 
aparcament industrial, agroramader amb compatibilitat amb l’habitatge. 
 
Per tant l’actuació és compatible urbanísticament 
 
Dades de l’activitat: 
 
Emplaçament   2001601CG3920S0006QT 
Nucli    La Pobleta de Bellveí 
Superfície útil de l’activitat: 20 m2 

Capacitat:   10 persones 



 

 

10 

 

 
INFORME 
 
Vist la documentació presentada proposo informar a l’Ajuntament de La Torre de 
Capdella com ASSABENTAT  de la obertura d’una activitat turística i de lleure de guies. 
 
La Llei  20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats 
preveu en el seu Article 73, en quant al règim dels controls periòdics de les activitats 
incloses a l’annex III: 
"Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, 
atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, 
vibracions,  lluminositat i d'altres, i l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el 
resultat dels quals es verifica de conformitat amb el que estableix la ordenança 
municipal" 
 
A manca d'ordenança municipal i de Reglament de desplegament de la Llei 20/2009, els 
controls periòdics s'establiran posteriorment, un cop quedi definit la manera de realitzar 
els autocontrols, el qual es farà saber als titulars de l'activitat. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el 
domini públic, el servei públic o els bens col·lectius. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar la legalització d’una activitat turística i de lleure d’excursions guiades 
amb booguie i/o similar, anomenada “Guies Vall Fosca”, a Casa Pau, Carrer Major 1 del 
nucli de la Pobleta de Bellveí. 
Segon .- Classificar l’activitat en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats d’espectacles 
públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta 
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart. - Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 90 euros , en concepte de taxa 
per l’obtenció de la comunicació ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
C) BAR LES MINES.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra Eliene Alcantara Da 
Silva Gonzalvez, amb NIE núm. Y2491446P en què sol·licita el canvi de nom de la 
comunicació ambiental per l’activitat de Bar-restaurant, classificada en l’Annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, al Carrer Únic s/n de la Torre de 
Capdella, Bar les Mines, de la Sra. Paula Aymerich Bosch, a la Sra. ELIENE 
ALCANTARA DA SILVA GONZALVEZ, segons sol·licitud de data 09.07.2014, amb 
R/entrada núm.- 705 del dia 17.07.2014. Expedient núm.- 125/2010/LT. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 04.08.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades de l’activitat: 
Activitat  Bar. 
Classificació Segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control 

ambiental de les activitats: 
 Annex III. Epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats 

recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta 
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament. 

 
Vist que a data de la emissió del present informe es disposa de una reglamentació específica, 
s’aplicarà aquesta, que és la Llei 11/2009, de 6 de Juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’Agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
Vist això l’activitat queda classificada dintre del règim de comunicació prèvia: 
“Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 
persones, sempre i quan  no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire 
lliure.” 
 
Règim d’inspecció  Control periòdic als 4 anys 
 
Nombre de places autoritzat:   14 places 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor de la Sra. Eliene Alcantara Da Silva Gonçalvez. 
 
Segons les condicions establertes a la llicència d’obertura de l’establiment, un cop estigui la 
activitat en funcionament, caldrà aportar declaració responsable de disposar d’una pòlissa 
d’assegurances adequada a l’establiment. Els titulars i els organitzadors han de subscriure un 
contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què puguin incórrer, amb l'abast 
i en els termes que es determinen per reglament. 
 
D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010, de 31 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, els controls periòdics s’han d’efectuar cada quatre 
anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de la autorització 
i de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control i en el cas 
que ens ocupa finalitza el Novembre de 2014. L’acta de control s’ha d’aixecar un mes abans 
que finalitzi aquest termini. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els bens col·lectius..” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer. - Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat de Bar-
Restaurant, Bar les Mines, classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats 
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que 
regula aquesta matèria, l Carrer Únic s/n de la Torre de Capdella, de la Sra. Paula 
Aymerich Bosch, a la Sra. ELIENE ALCANTARA DA SILVA GONZALVEZ, amb les 
condicions establertes per l’informe tècnic. 
Segon.-  Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, als efectes de la concessió de la 
comunicació de l’activitat ambiental. 
Tercer .- Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros , en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal 
Quart .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Cinquè -. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
D) GERARD GALLEGO JUANMARTÍ.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Gerard Gallego Juanmartí, amb NIF núm. 46748166E, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per reparació de la coberta degut a l’existència de goteres 
substituint teules trencades per material nou a camí de la Mola 1, de la Pobleta de 
Bellveí, amb referència cadastral núm. 2001304CG3920S0001AM, segons sol·licitud de 
data 09.07.2014, R/entrada núm.- 684 del dia 09.07.2014. Expedient núm.- 
2014/020/LP. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 4 d’agost de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“PEM :                            500,00 € 
AVAL DE RUNES:        150,00 € 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per el repàs de coberta.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
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Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) FECSA ENDESA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Víctor Briones, en 
nom de FECSA ENDESA, departament de Manteniment de Línies i Cables AT, en què 
demana de la llicència municipal d’obres menors per la realització d’una líniea aèria de 
BT al terme de Beranui, segons sol·licitud de juliol de 2014, R/entrada núm.- 712 del dia 
18.07.2014. Expedient núm.- 2014/022/B. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 4 d’agost de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
 “CONCLUSIÓ: 

 
S’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per la creació d’una 
línea aèria de BT al terme municipal de Beranui. 
 

- Aportació de l’aval de runes, establert en els Decr ets 89/2010, de 29 de Juny , i 
Decret 105/2008 per un import de 150 €.   

 
PEM:        3.537,14 €.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
F) JOSEFA LOAN COMA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Josefa Loan 
Coma, amb DNI núm. 40863875-M, en què demana llicència municipal d’obres de 
reforma interior de Casa Ramon al nucli d’Obeix, amb referència cadastral núm. 
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1357308CG3915N0001IR, segons sol·licitud de data 24 de juliol de 2014, R/entrada 
núm.- 745 del dia 25.07.2014. Expedient núm.- 2014/023/O. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 4 d’agost de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ El tracta de la reforma interior de Casa Ramon.   
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries, Per 
tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                          28.240,00 € 
AVAL DE RUNES:          150,00 € 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la reforma interior de Casa Ramon.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 564,80 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
G) FRANCISCO FORNONS GALLART.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Francisco Fornons Gallart, amb NIF núm. 40857759-F, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per substituir el sostre de guix per un de fusta a Casa les 
Mines núm. 3, de la Torre de Capdella, amb referència cadastral núm. 
3982281CG3938S0001XX, segons sol·licitud de data 20.06.2014, R/entrada núm.- 631 
del dia 20.06.2014. Expedient núm.- 2014/016/LT. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 4 d’agost de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es tracta de la reforma interior de la casa de les Mines nº3.   
L’obra es considerada com a menor, de conservació del immoble, segons l’article 28 de les 
normes subsidiàries. Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
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PEM :                            4.800,00 € 
AVAL DE RUNES:          150,00 € 
 
Conclusió: 

 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la reforma dels sostres de la casa 
Mines nº3.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
H) JOAQUIM LLORENTE CAMPOS . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Joaquim Llorente Campos, amb DNI núm. 46652050-T, en què demana llicència 
municipal d’obres per connexions a les xarxes públiques del servei d’aigua per al carrer 
Major 1, davant Bar Felip, del nucli de la Pobleta de Bellveí segons sol·licitud de data 
30.04.2014, R/entrada núm.- 414 del dia 30.04.2014. Expedient núm.- 2014/019/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 7 de juliol de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 

“ Que la documentació aportada si es la adient per poder informar.  
Cal reposar correctament el paviment existent, amb aportació de tot-u artificial, formigonat 
adequat i col·locació de peces de paviment granític original.  

 
CONCLUSIÓ: 

 
Que s’ informa favorablement la solitud de llicencia urbanística per connexió a xarxa 
publica d’aigües.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir l’autorització municipal d'obres referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.-  Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
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Tercer.-  Passar la informació al padró del cànon de l’aigua i clavegueram de la 
Corporació perquè se segueixin el tràmits procedents. 
Quart.-  Aplicar la Taxa de l’Ordenança Municipal núm. 7 reguladora de la taxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de la Torre de Capella, article 5è per un import de 21,04 
€. 
Cinquè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 5/2014 que comprèn del núm. 
133 al 186, ambdós inclosos, amb un  import total de 154.605,75 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Internet Web Serveis, SL, del 01/08/2014, en 
concepte de quota mensual servidor, per un import de 38,72 €; Vista i revisada la 
factura presentada per Futurimpres, SL del 04/08/2014, en concepte de butlletins 
informatius vall Fosca, per un import de 1.035,76 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Acustilec, SL, del 24/08/2014, en concepte reparació equips auriculars 
museu, per un import de 213,87 €; Vista i revisada la factura presentada per Celianny 
Ferreira del 31/07/2014, en concepte de neteja Central Hidroelèctrica, per un import de 
40,00 €; vista i revisada la factura presentada per Eliene Alcantara, del 31/07/2014, en 
concepte de neteja de la Central Hidroelèctrica, per un import de 40,00 €; vista i 
revisada la factura presentada per Brodats Nuria, SL, del 30/07/2014, en concepte de 
brodat xalecos museu, per import de 154,88 €;  
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb sis vots a favor dos assabentats, de la Sra. Burguès i del Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els 
efectes. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burguès pregunta per la factura de Menus Varis de Caparròs Celebracions i 
de la factura de Repsol Butano per la compra de bombones a Estany Gento. 
El Sr. Dalmau explica que els dinar són de quan van pujar els restauradors a fer una 
visita promocional al Telefèric. 
La factura de les bombones de butano són per la cuina d’Estany Gento, és perque tot i 
que aquest any ho porta una empresa externa, les instal·lacions havien d’estar en 
condicions tal com ho estipulava el contracte. Es van canviar les bombones petites per 
unes de grans. 
La Sra. Burguès comenta que no creu que les bombones les haguéssim de comprar 
nosaltres. 
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- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que el PUOSC que estava previst per al 2013 – 2017 
s’ha anul·lat fins passades les eleccions municipals del 2015, pel que fa a les 
inversions. 
L’anterior PUOSC va finalitzar la 2012 i fins ara no s’han donat subvencions per a obres 
d’inversió als municipis. 
L’ajuntament vol continuar amb el programa que tenia previst. 
Els diners destinats a obres de manteniment si que continuen vigents, així com els que 
venen per la línia de Diputació de Lleida. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que el 16 de juliol va mantenir una reunió amb el 
Departament d’Ensenyament  pel tema de l’Escola Bressol del municipi.  
Al municipi es va poder incorporar la Escola Bressol a dins tot i tenir un projecte per 
construir-ne una nova. 
Es va adequar l’espai i ara s’ha de desafectar la llar d’infants de l’escola, d’aquesta 
manera es podrà donar de baixa l’antiga llar d’infants i el projecte. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència a la variant d’Aguiró, l’ajuntament té 
intenció de fer-la i la farà. S’hi està treballant perquè així sigui i per començar els 
treballs el més aviat possible.. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que en l’Assemblea de la ACM és on es va aprovar les 
propostes de resolucions referents a la celebració del 9-N, i així s’ha passat per aquest 
ple. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja es porta tres anys sense que el Ple del Consell 
Comarcal aprovi ajudes per fer les Fases de Camins. Tot i això ara es fan projectes 
vora el llac, com el que s’ha fet a Cellers. Ell considera que aquesta infraestructura, els 
diners que costa, es podria destinar a altres projectes, o repartir pels 14 municipis de la 
comarca. No està en contra de la inversió però si de fer-ho en moments de crisi. 
 
Dóna compte que el Jordi Colom es va nomenar com a conseller, ja que així es va 
quedar al començar la legislatura. 
 
Dóna compte també que ell es va abstenir de la proposta d’ajuda al 9N que va 
presentar el Consell Comarcal perquè no estava d’acord amb el redactat presentat. 



 

 

18 

 

 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat dos d’agost es va fer una acte 
d’homenatge al Museu Hidroelèctric de la Central de Capdella i es va fer la inauguració 
de la exposició que hi ha a les antigues escoles d’Espui referent a la llum, aquesta 
estarà oberta durant l’estiu i és d’entrada gratuïta. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el deu de juliol hi va haver el ple del Patronat del 
Parc Nacional. En aquesta reunió es va parlar de la senyalització. 
Està dolgut perquè no van enviar la convocatòria de la reunió al Consell comarcal del 
Pallars Jussà i la Sra. Burgués no va poder ser convocada, i no hi va poder assistir. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que al mes de juliol va ser a Madrid  on va signar un 
conveni pels BICES amb el Cadastre. Aquesta signatura es va fer junt amb la 
col·laboració de l’Associació de Municipis i Federacions de Municipis de tot el país. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’han aprovat el pressupost de l’Associació de 
Municipis amb Centrals Hidroelèctriques, en la reunió que es va fer a Lleida. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament va haver de retirar la sol·licitud d’ajut del 
LEADER per tal que els diners que hi havien en la convocatòria fossin a parar als 
particulars. Es va dir que sortiria una nova línia d’ajuts LEADER a finals d’agost o 
principis de setembre. Ho comenta per si algun particular hi està interessat. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha demanat una ajuda a l’IEI per arreglar el 
campanar d’Antist, amb un import de 12.000 € i també una ajuda a Diputació de Lleida 
per recuperar els camins de 2.000 €. 
De moment ja s’ha ingressat els diners de la llar d’infants que pugen 7.000 € 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula la Sra. Burgués preguntant: 
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- Quants treballadors hi ha contractat al telefèric 
El Sr. Peroy contesta dient que hi ha dos torns de 3 persones cada torn amb caràcter 
obligatori per indústria, més dos persones per vendre tiquets i fent de punt d’informació.  
Els treballadors tenen 36 dies de festa i és necessari un altre torn, així són 11 
persones: tres torns de tres més dos. 
La Sra. Burgués comenta que primer es van contractar 9 persones i ara en són 2 més. 
El Sr. Peroy contesta explicant que primer eren 9, però al tenir el bar una altra empresa 
es va veure que no hi havia ningú que pogués vendre tiquets, ja que els del telefèric no 
poden abandonar el seu lloc de treball. 
La Sra. Burgués demana pel proper ple, tota la relació de personal de l’ajuntament. 
El Sr. Dalmau li comenta que ho demani per escrit, i el Sr. Peroy li diu que ho pot 
demanar a la secretaria. 
La Sra. Burgués ho diu perquè cada dia hi ha més gent. 
El Sr. Peroy contesta dient que sí, que hi treballa gent, però es fan plans d’ocupació i es 
contracta gent perquè volen que la gent jove pugui estar al municipi. 
El Sr. Dalmau diu que com a regidora ho hauria de saber, i que la seva porta sempre 
està oberta a que li preguntin coses. 
La Sra. Bugués comenta que n l’anterior ple es van donar números del Telefèric 
diferents als que s’havien donat, i es va demanar a la secretaria les dades. Demanen 
que es passin els anys 2006 a 2009, ja que no hi són en la pàgina web que els van 
indicar. 
Comenta que hi ha anys en que el Patronat de Turisme va tenir beneficis. 
El Sr. Peroy diu que no n’han hagut mai ja que sempre s’han passat diners de 
l’ajuntament. Al principi hi treballava gent de l’Ajuntament. El que s’ha informat a la gent 
és el resultat de contar el que s’ingressa i el que es gasta al Patronat sense contar el 
que li passa l’ajuntament. 
La Sra. Burgues comenta que han fet uns gràfics amb la documentació dels diferents 
anys i demanen que s’inclogui a l’acta. 
Es demana que ho passin a secretaria de tal manera que es pugui insertar en aquest 
document. 
- El Sr. Peroy diu que té una pregunta per la Sra. Burgués. Diu que el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà tornarà a invertir 300.000 € en un projecte per fer un camí al voltant 
del llac, i vol saber quina és la seva opinió. 
La Sra. Burgués contesta que com a regidors de la Torre de Capdella ho veuen 
negatiu, però positius en el sentit que és un benefici per la comarca, com ho ha estat el 
camí de Cellers, que sempre hi ha gent. Actualment el caminar i el córrer és una moda, 
i aquests camins poden aportar turisme tant a Salàs com a Pobla. 
El Sr. Peroy li pregunta a la Sra. Burgués si sap si hi ha alguna partida del  Consell 
Comarcal per arreglar camins. 
La Sra. Burgués contesta dient que en aquest ajuntament s’estan fent molts camins i 
altres es deixen caure. 
El Sr. Peroy li diu que ella és d’Aguiró i ha de defensar la Vall Fosca, abans que al partit 
i al Consell. I li comenta que ningú ha fet més pel turisme que el Telefèric. 
El Sr. Dalmau comenta que ell hi porta molts anys al Consell comarcal i coneix el 
tarannà i la seva política, i el seu grup mai llegeix res quan són als plens. 
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La Sr. Burgués contesta dient que estan en un ple de l’Ajuntament i no del Consell 
Comarcal, i creu que no s’hauria de parlar del Consell. 
El Sr. Peroy pregunta a la Sra. Burgués com a grup polític, dient que suposa que es 
posarà de part de l’alcalde quan aquest demani els diners que el Consell Comarcal deu 
a l’Ajuntament. 
La Sra. Burgués contesta dient que sempre ha dit que donaria suport a l’alcalde quan 
anés al Consell Comarcal. 
El Sr. Dalmau explica que no volia passar un document de morositat del Consell 
Comarcal però ara ho diu, i comenta que el Consell és morós. 
La Sra. Burgués contesta que totes les entitats són moroses no sols el Consell 
Comarcal, quasi tots els ajuntaments tenen deutes. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres 
hores cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 3 de febrer de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


